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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 19تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

( وفيه بعض املباحث يف اكن وأخواتها اكن وأخواتهاكنا انتهينا يف ادلرس املايض يف الالكم ىلع )
وتفاصيل ال حيتملها هذا املخترص، لعلها تأيت يف كتاب موسع إن شاء اهلل تعاىل، نقترص ىلع ما ذكره 

 صاحب املنت املخترص ونتدرج يف هذا العلم.

 ]إّن وأخواتها[

رفواعت الفاعل ونائب الفاعل وما لم يسم فاعله، واملبتدأ واخلرب، واسم اكن، اآلن سبق أن ذكرنا من امل
 خرب إّن.

، َوَلْيَت، )َوأَمَّا إِنَّ َوَأَخَواُتَها: َفِإنََّها َتْنِصُب االْسَم َوَتْرَفُع اْلَخَبَر، َوهَِي: إِنَّ، َوأَنَّ، َوَلِكنَّ، َوَكَأنَّ

لتَّْوِكيِد، َوَلِكنَّ َوَلَعلَّ، َتقُوُل: ِإنَّ َزْيًدا َقاِئٌم، َوَلْيَت َعمًْرا َشاِخصٌ، َوَما َأْشَبَه َذِلَك، َوَمْعَنى إِنَّ َوأَنَّ ِل

 ِلِلاْسِتْدَراكِ، َوَكأَنَّ ِللتَّْشِبيِه، َوَلْيَت ِللتََّمنِّي، َوَلَعلَّ ِللتََّرِجي َوالتََّوُقِع.(.

هاهنا أشار املؤلف رمحه اهلل تعاىل إىل انلوع السادس من املرفواعت، وهو خرب إّن، فإّن وأخواتها تدخل 
(  -ن املبتدأ واخلربوقد سبق بيا-ىلع املبتدأ واخلرب  فتنصب املبتدأ اسما هلا، وترفع اخلرب خربا هلا، و)إنَّ

 يه أّم ابلاب، ومّثل املؤلف رمحه اهلل تعاىل، وهذه لكها حروف.
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 ]معاين إّن وأخواتها[

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ (: مكسورة اهلمزة، قال تعاىل }إنّ ) :األول ل ، وتفيد إّن اتلوكيد، وتعم173{ابلقرةإِنَّ اَّللَّ
 انلصب، وتكون مكسورة:

ِ اْْلِْسََلمُ ، }عند االبتداء بها= 1 يَن ِعْنَد اَّللَّ  .19{آل عمرانإِنَّ ادلِّ

ا )كقوهل تعاىل } بعد القسم= أو 2 افَّاِت َصفًّ ( إِنَّ إِلََهُكْم 3( فَاتلَّاِِلَاِت ِذْكًرا )2( فَالزَّاِجَراِت زَْجًرا )1َوالصَّ
َِكيِم )1س )ي، ومثل }4-1{الصفاتلََواِحدٌ   .3-1{يس( إِنََّك لَِمَن الُْمْرَسلِيَ 2( َواْلُقْرآِن اْلْ

 تكرس )إن(، وغريها من املواضع، وأما عملها فقد سبق. بعد حيث= وكذلك 3

بفتح اهلمز، وتفيد اتلوكيد أيضا، وأما مواضع فتح اهلمزة فضابطها أنه حيث أمكن تعويض  (أنَّ ) :اثلاين
 :فُتحت اهلمزة من )أّن( قال ابن مالك )أن( وما دخلت عليه بمصدر

َها َوِِف ِسَوى َذاَك اْكِسِ   َوَهْمَز إَِنّ اْفَتْح لَِسِدّ َمْصـَدرِ *** َمَسَدّ

مىت استطعنا أن نعوّضها بمصدر وجب الفتح أو جاز، وفيه مواضع جيب الكرس، ومواضع جيب فتح 
 يأيت إن شاء اهلل يف تفصيل آخر. )إن(، تقول )أّن(، ويف مواضع جيوز األمران، وهذا اتلفصيل

ْجٌر َعِظيمٌ ومثال )أّن( }
َ
َ ِعْنَدهُ أ نَّ اَّللَّ

َ
ْواَلُدُكْم فِْتَنٌة وَأ

َ
ْمَوالُُكْم َوأ

َ
نََّما أ

َ
 .28{األنفالَواْعلَُموا أ

واملراد باالستدراك، هو تعقيب الالكم بنيف ما يتوهم ثبوته، أو : )ولكن( وتفيد االستدراك، )اثلالث
(، تقول )العلم نور لكن طلبه عزيز(، لّما تقول )العلم نور( يعين للك واحد أن ا يتوهم نفيهإثبات م

ُّوا وُُجوَهُكْم قَِبَل يطلبه، لكن هل هو كذلك؟ توفيق من اهلل عز وجل، وقوهل تعاىل } ْن تَُول
َ
لَيَْس الِِْبَّ أ

 ِ ِق َوالَْمْغرِِب َولَِكنَّ الِِْبَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ ، اآلية، ومثاهل أيضا )حرض الطلبة 177{ابلقرة َواِْلَْوِم اْْلِخرِ الَْمْْشِ
لكنَّ عبد اإلهل اغئب(، ملا تقول )حرض الطلبة( تفهم أن اللك حارض، لكن تستدرك، فتنيف ما يتوهم 

 ثبوته، وقد تثبت ما يتوهم نفيه، هذا بالنسبة لـ)لكن(.

نَُّه (، }( للتشبيه، مثاهل )كأنَّ زيدا أسد  كأنّ : و)الرابع
َ
َهَكَذا َعْرُشِك قَالَْت َكأ

َ
ا َجاَءْت قِيَل أ َفلَمَّ

، و )كأّن( حرف نصب وتوكيد وتشبيه، والضمري اهلاء هو اسمه، ضمري متصل مبين يف حمل 42{انلملُهوَ 
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وْ نفصل )هو( خربه، }نصب، والضمري امل
َ
نَُّهْم يَْوَم يََرْوَنَها لَْم يَْلَبُثوا إاِلَّ َعِشيًَّة أ

َ
، 46{انلازاعتُضَحاَها َكأ

( تعمل انلصب، وتفيد اتلوكيد، وأيضا التشبيه، تشبيه يشء بآخر، توكيد هذا التشبيه.  فـ)كأنَّ

 ويفيد اتلمين، وهو طلب املستحيل وما فيه عرس، كقول الشاعر: (ِلت: و)اخلامس
 أال ِلت الشباب يعود يوما *** فأخِبَه بما فعل املشيب

 وقول اآلخر:
 تدنو يل فأنظمها *** نظوم عقد فما أرىض لكم لكيم ِلت الكواكب

َْذُت َمَع الرَُّسوِل َسبِيًَل )وقوهل تعاىل } الُِم لََعَ يََديِْه َيُقوُل يَاَِلَْتِِن اَّتَّ ( يَاَوْيلََتا َِلَْتِِن لَْم 27َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
ِْذ فََُلنًا َخلِيًَل  َّتَّ

َ
حرف تمٍن ونصب ونصب، و)انلون( للوقاية، ، )يايلتين(، )يلت(هنا 28-27{الفرقانأ

و)ايلاء( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب اسم )يلت(، )اختذت( )اختذ( فعل ماض مبين 
ىلع السكون التصاهل بضمري الرفع املتحرك، )اتلاء( ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، 

مضاف إيله لـ)مع( وعالمة جره الكرسة، )سبيال( )مع( منصوب ىلع الظرفية و هو مضاف، و)الرسول( 
َْذُت َمَع الرَُّسوِل َسبِيًَل مفعول به لـ)اختذت(، منصوب وعالمة نصبه الفتحة، واجلملة الفعلية ) ( يف اَّتَّ

 حمل رفع خرب )يلت(.

 : شيخنا )مع( هل يمكن أن تكون ظرفا ماكنيا؟الطالب

 : هناك من يقول يه ظرف، أو حرف جر.الشيخ

( تفيد الرتيج، وهو توقع ما هو مرغوب ومطلوب مما يمكن، تقول )لعل اهلل يغفر نلا(، لعل: )امساخل
لُِع إََِل إََِلِ ُموََس وتقول )أكرث من الصاحلات لعل اهلل يتقبل منك(، ويف اآليات أمثلة كثرية } طَّ

َ
لََعِّلِّ أ

ُظنُُّه ِمَن اْلََكِذبِيَ 
َ
 ، }38{القصصَوإيِنِّ أَل

َ
، و)لعل( يف لغٍة 100{املؤمنونْعَمُل َصاِْلًا فِيَما تََرْكُت لََعِّلِّ أ

 حرف جر:
 لعل اهللِ فضلكم علينا *** بيشء أن أّمكُم رشيم

 : شيخنا ما معىن الرتيج واتلوقع؟الطالب
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 : الرتيج هو طلب املرغوب أو املحبوب أو انتظار يشء قريب. تقول )لعل العدو قريب منا(. الشيخ

 ]مناقشة نافعة[

هذا انلوع السادس من املرفواعت وهو )خرب إن وأخواتها(، قبل أن نأخذ )ظن وأخواتها( نأخذ  
 تدريبات، لك واحد سؤال وجواب، أعطي اجلملة وما تدخل عليه:

 )اجلو صحو( كيف نعرب؟ 

: )اجلو( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، )صحو( خرب مرفوع وعالمة الطالب
 ضمة.رفعه ال

 : أدخل عليه )اكن(.الشيخ

 : )اكن اجلو صحوا(.الطالب

: نعم، اسم اكن مرفوع، خرب اكن منصوب، )احلارس مستيقظ( لك هذه اجلمل مبتدأ وخرب، أدخل الشيخ
 عليها )بات(.

 : )بات احلارس مستيقظا(.الطالب

 : )اهلواء طلق(، أدخل عليها )أصبح(.الشيخ

 : )أصبح اهلواء طلقا(.الطالب

 : )احلديقة مثمرة(، )أمست(.الشيخ

 : )أمست احلديقُة مثمرًة(.الطالب

 : )البستاين منتبه(.الشيخ

 : )أضىح البستاين منبتها(.الطالب

 )القراءة مفيدة(، )صارت(. :الشيخ
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 :)صارت القراءُة مفيدًة(.الطالب

 : )الصدق نافع(، أدخل )أصبح(.الشيخ

 : )أصبح الصدُق نافعا(.الطالب

 زاكة واجبة( أدخل )ما زالت(.: )الالشيخ

 : )مازالت الزاكة واجبًة(.الطالب

 : )الشمس حارة ( )أصبحت(.الشيخ

 : )أصبحْت الشمُس حارًة(.الطالب

 : )الربد قارس( )أصبح(.الشيخ

 : )أصبح الربد قارسا(.الطالب

 : بايق إدخال )إّن وأخواتها(، )أيب حارض(؟الشيخ

 : )إّن أيب حارض(.الطالب

أيب( اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة ىلع ما قبل ايلاء منع من ظهورها اشتغال : و)الشيخ
 املحل حبركة املناسبة، )كتابك جديد(، )كأّن(.

(.الطالب  : )كأنَّ كتابَك جديد 

 : )حمربتك قذرة(، )إّن(.الشيخ

 : )إن حمربتَك قذرة (.الطالب

(.الشيخ  : )قلُمَك مكسور(، )كأنَّ

(.: )كالطالب  أنَّ قلَمك مكسور 

ًة(. أعرب: الشيخ مَّ
ُ
 )إِنَّ إِبَْراِهيَم اَكَن أ
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: )إّن( حرف نصب وتوكيد )إبراهيم( اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره الطالب
)اكن( فعل مايض ناقص مبين ىلع الفتح الظاهر ىلع آخره، واسمه ضمري مسترت وجوبا تقديره هو يعود 

ن أمة( مجلة ىلع )إبراهيم(، )أمة( خرب )اكن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره، و)اك
 فعلية يف حمل رفع خرب )إن(. 

 : )كأّن القمر مصباح(.الشيخ

: )كأّن( حرف تشبيه ونصب وتوكيد، )القمَر( اسم كأن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الطالب
 ىلع آخره، )مصباح( خرب كأن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.

 م!: )لعل املال نافع( عبد الرحيالشيخ

 : )لعل( حرف نصب وترٍج.عبد الرحيم

 : عبد اهلل )املال(!.الشيخ

: )املال( اسم )لعل( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره )نافع( خرب )لعل( مرفوع عبد اهلل
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 : )مازال كتايب رفييق(.الشيخ

من اإلعراب، )زال( فعل ماض ناقص مبين ىلع  : )ما( حرف نيف مبين ىلع السكون ال حمل هلالطالب
الفتح.)كتايب( اسم زال مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع ما قبل ايلاء منع من ظهورها اشتغال 
املحل حبركة املناسبة، وهو مضاف، و)ايلاء( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف إيله، 

لفتحة املقدرة ىلع ما قبل ايلاء منع من ظهورها اشتغال املحل )رفييق( خرب زال منصوب وعالمة نصبه ا
 حبركة املناسبة، وهو مضاف و)ايلاء( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف إيله.

 : انتهينا من املرفوع السادس، وهو خرب )إّن(.الشيخ

 

 



 

 192صفحة | 

 ]ملاذا ذكر املؤلف يف املرفواعت )ظنَّ وأخواتها( مع أنها ليست كذلك[

ذكر املؤلف )ظّن( وأخواتها، )ظّن( هذه وأخواتها ويه عرشة أفعال اليت ذكرها املؤلف، تدخل ىلع  ثم
املبتدأ واخلرب ولكن تنصب األول مفعوال أوال هلا، وتنصب اثلاين مفعوال ثانيا هلا، وحنن يف باب 

لفاعل، ونائب الفاعل، املرفواعت!، فلم ذكر املؤلف هذا؟ ذكره استطرادا، ألنه قال: واملرفواعت سبعة، ا
وما لم يسم فاعله، واملبتدأ، واخلرب، واسم اكن وأخواتها، وخرب إن وأخواتها، واتلوابع، ويه أربعة: انلعت، 

 واتلوكيد، والعطف، وابلدل.

ملا ذكر )اكن وأخواتها(، )اكن( تعترب من نواسخ املبتدأ واخلرب، و )إن( تعترب من نواسخ املبتدأ واخلرب، 
تتبع الالكم يف ذكر ما بيق من انلواسخ، ألن العوامل اليت تدخل ىلع املبتدأ واخلرب فتغري فاستطرد و

حركتهما اإلعرابية ىلع أقساٍم ثالثة )اكن وأخواتها(، )إن وأخوتها(، و)ظّن وأخواتها(، وهلذا ناسب أن 
إن شاء اهلل تعاىل،  يذكر )ظّن( هنا، وإال فليس موضعها، هذه يف املنصوبات ستأيت يف األبواب القادمة

فذكره هلا هنا من باب االستطراد، وهذا درج عليه أهل العلم، ويفعلونه يف كتبهم، سواء يف كتب الفقه، 
أو األصول، أو االعتقاد، أو اتلفسري، أو كتب احلديث، درجوا ىلع هذا، قد يذكرون أشياء، فإذا ذكرو 

 أمرا ما استطردوا يف ذكر بعض ما يتعلق به.

ي مثال يف كتابه الصحيح، يف كتاب الوضوء، هو قال "كتاب الوضوء" ورشع يذكر يف أمور تتعلق فابلخار
بالوضوء، ثم ذكر ما يتعلق بآداب اخلالء بني أمور الوضوء، يعين ذكر التسمية ىلع الوضوء، ورتب عليها 

اكم قضاء احلاجة، التسمية إذا دخل اخلالء، فلما ذكر التسمية عند دخول اخلالء، ذكر ما يرتتب من أح
فاستطرد يف هذا ثم رجع إىل بيان صفة الوضوء، يعين هذا مما درج عليه أهل العلم، وهو منهج متبع، 

 عند كثري من أهل العلم.

وممن اشتهر بهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، ومثله أيضا تلميذه ابن القيم، فاملوضوع قد يكون 
 مباحث لغوية وفقهية وأصويلة وحديثية، استطرادات كثرية.جوابا ىلع سؤال عقدي، فتجد فيه 
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 ]ظنَّ وأخواتها[

َظَنْنُت،  )َوأَمَّا َظَنْنُت َوَأَخَواُتَها: َفِإنََّها َتْنِصُب اْلُمْبَتَدَأ َواْلَخَبَر َعَلى َأنَّهَُما َمْفعُوَلاِن َلَها، َوهَِي:

ْمُت، َوَوَجْدُت، َواتََّخْذُت، َوَجَعْلتُ، َوَسِمْعُت؛ َتقُوُل: َظَنْنُت َوَحِسْبُت، َوِخْلُت، َوَزَعْمُت، َوَرَأْيتُ، َوَعِل

 َزْيًدا َقاِئًما، َوَرَأْيُت َعمًْرا شاخًصا، َوَما َأْشَبَه َذِلَك(

ظّن وأخواتها تدخل ىلع املبتدأ واخلرب، فإذا  -إذن  -انلصب، هذا هو القسم اثلالث من انلواسخ، وعمله 
سمني فال بد أن يكون أصلهما مبتدأ وخربا، فعملها أنها تدخل ىلع املبتدأ واخلرب، ادخلت ظنَّ ىلع ا

فتنصب املبتدأ ىلع أنه املفعول األول هل، وتنصب اخلرب ىلع أنه مفعول ثان هلا، وقد ذكر املصنف رمحه 
 اهلل تعاىل عرشة أفعال.

( (، ويه تفيد ترجيح وقوع اخلرب، تقول )ظننُت زيًدا ظنّ = أوهلا )1 حارضا( أصل هذا املثال بدون )ظنَّ
(، )ظنَ  تصاهل بضمري الرفع املتحرك و)اتلاء( ضمري نْـ( فعل ماض مبين ىلع السكون النقول )زيد  حارض 

 متصل مبين ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، )زيًدا( مفعول أول، و)حارضا( مفعول ثان.

 خلرب، تقول )حسبُت املال نافعا(.( ويه قريبة من معىن الظن، وتفيد ترجيح وقوع احسَب = و)2

( ويه بمعىن الظن أيضا، وتفيد ترجيح وقوع اخلرب، أحدهم يقول من بُعد )خلُت خال= اثلالث )3
 القادَم حممدا(.

 ( وكذلك تفيد ترجيح وقوع اخلرب، تقول )زعمُت بكرا جريئا(.زعمَ = و)4

عَم(، ولفظ )زعم( قد يأيت ملعاٍن فهذه األربع تفيد ترجيح وقوع اخلرب )ظن( و)حسب( و)خاَل( و)ز
 أخرى، يفيد الظن، ويفيد نسبة القول إىل صاحبه، وقد يأيت )زعم( بمعىن تضعيف القول.

( ويه بمعىن العلم، وتفيد القطع، وهذه )رأيت( بمعىن العلم، وليس بمعىن الرؤية ابلرصية، رأيُت = )5
 تتعدى إىل مفعولني بمعىن العلم تفيد تقول )رأيت زيدا(، و)رأيت عصفورا(، لكن هذه )رأيت( اليت

 القطع وايلقني، تقول )رأيت عليا اعملا( فاخلرب متوقع هنا ويقني، وحمّقق.
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( تقول )علمُت الصدق منجيا(، و)علمُت اتلولك سالح املؤمن(، و)وعلمُت اتلوحيد علمُت = ومثلها )6
 منجيا يوم القيامة(.

قيق وقوع اخلرب، )وجدت الشيخ حبرا يف العلم(، و)وجدُت ( وجد أيضا يفيد ايلقني، وحتوجدت= قال )7
 الكتاب سهَل الفهم(.

 ]استطراد حول مسألة حديثية[

 : ].... غري واضح ....[.الطالب

أن الغالب ممن يقع يف اخلطأ يف  -ذكر هذا ابن رجب يف كتاب العلل-: وذكر بعض أهل العلم الشيخ
حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فينسب األقوال خطأ من فيه الصالح واتلعبد والغفلة، فال 

بن يعين هذا أن الصالح سبب للضعف، وإال فأئمة احلديث لكهم أهل صالح وتقوى وورع، فّصل ا
رجب رمحه اهلل يف رشح كتاب العلل للرتمذي، يف آخر باب ذكر فيه قواعد اجلرح واتلعديل، رشح هذه 

 املقولة فصلها وبني الكم أهل العلم فيها.

 : ].... غري واضح ....[.الطالب

، : هو املكذوب ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، سواء تُعّمد يف الكذب، أو اكن خطأ، أو سهواالشيخ
أو حنو ذلك، وبعض العلماء يفّرق بينهما، فيقول مااكن متعمدا فهو املوضوع املكذوب، وإال فيسىم 

 بابلاطل أو املطروح، ولكه داخل فيه.

( وهذه تفيد اتلصيري واتلحويل واالنتقال، )اختذت زيدا صاحبا(، و)اختذت الكتاب اَّتذُت = )8  
 رفيقا(.

)جعلت الطني حتفة(، أي صرّيُت، و)جعلت اخلشب بابا( أو  ( تفيد اتلحويل،جعلت= ومثله أيضا )9
 )نافذة( أو )مقعدا( أو)طاولة(، و)جعلت القماش قميصا( هذه تفيد تغري اليشء.

( أي نسبة السماع ولكن )سمعت( أحيانا تتعدى إىل مفعول واحد، وأحيانا إىل سمعت= و)10
اب، فبعضهم يعرب )خليال( مفعوال أوال، مفعولني، مثاهل )سمعت خليال يقرأ(، ىلع خالف يف اإلعر
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و)يقرأ( مجلة فعلية يف حمل نصب مفعول ثان، لكن اختيار أكرث انلحاة ىلع أنها تكون يف حمل نصب 
ىلع احلال، ألن اجلُمل بعد املعارف أحوال، فاجلمهور ىلع أن )سمع( تنصب مفعوال واحدا، واملؤلف ذكر 

 فش، واجلمهور ىلع أنها تنصب مفعوال واحدا.أن )سمع( تنصب مفعولني، هذا مذهب األخ

 : شيخنا وضح نلا )اجلمل بعد املعارف أحوال(.الطالب

(، قلُت هنا )سمعت خليال يقرأ( اجلمل بعد املعارف أحوال، وبعد انلكرات صفات: القاعدة )الشيخ
، )ويقرأ( )سمعُت( فعل ماض، واتلاء فاعلن )خليال( مفعول به، ىلع إعراب األخفش: مفعول به أول

فعل وفاعل، واجلملة الفعلية يف حمل نصب مفعول به ثان، وىلع مذهب اجلمهول )خليال( معرفة، فإذن 
)يقرأ( مجلة فعلية يف حمل نصب حال، إذا اكنت سبقت بنكرة تقول )سمعت إماما خيطب(، )سمعت( 

، وىلع مذهب فعل وفاعل، و)إماما( مفعول به أول ، و)خيطب( مفعول به ثان ىلع مذهب األخفش
اجلمهور )خيطب( فعل وفاعل واجلملة الفعلية يف حمل نصب صفة إلمام، ألن )إماما( هنا نكرة 

 وليست معرفة.

 الطالب: هذا فيما عدا انلواسخ؟

: ال شك وستأتينا يف الصفة واحلال أنها فضلة، بمعىن أن تستويف اجلملة أراكنها، فعل وفاعل، أو الشيخ
ا اكن الفعل متعديا يطلب مفعوال، أو ناسخ اسمه وخربه، أو ناسخ مفعوهل فعل وفاعل ومفعول به إذ

 األول واثلاين أو حنو ذلك.

ِي َخلََق : فعل )جعَل( يكون بمعىن خلق إذا تعدى إىل مفعول واحد، قال تعاىل }فائدة ِ اَّلَّ َْمُد َّلِلَّ اْلْ
لَُماِت َوانلُّورَ  ْرَض وََجَعَل الظُّ

َ
َماَواِت َواأْل ، أي وخلق الظلمات وانلور،  )جعل( إذا تعدى إىل 1نعام{األالسَّ

مفعول واحد اكن بمعىن: خلق، وإذا تعدى إىل مفعولني اكن بمعىن: اتلصيري، ال بمعىن: اخللق، ومنه قوهل 
، استدل أهل 3-1خرف{الز( إِنَّا َجَعْلَناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ 2( َوالِْكَتاِب الُْمبِِي )1حم )تعاىل }

{ أي خلقناه، هذا مفاده اجلهل باللغة، فأجاب إِنَّا َجَعلَْناهُ ُقْرآنًا َعَربِيًّاابلدع ىلع أن القرآن خملوق، قالوا }
أهل العلم أن )جعل( خيتلف معناه، إذا تعدى إىل مفعول واحد اكن بمعىن اخللق، وإذا تعدى إىل 

 مفعولني اكن بمعىن اتلصيري.
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 ىل أعلم، لعلنا نكتيف بهذا عند باب ظّن.واهلل تعا

 : شيخنا مايه أوجه إعراب )حممد قائم أبوه(.الطالب

: )حممد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، )قائم( خرب ملبتدأ ثان مقّدم الشيخ
نه من األسماء مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، و)أبوه( مبتدأ ثاٍن مرفوع، وعالمة رفعه الواو أل

اخلمسة، وهو مضاف، واهلاء ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل جر مضاف إيله، واجلملة من املبتدأ 
وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول. )قائم( اسم فاعل وهو نكرة، وال يصح أن يعرب مبتدأ إال إذا 

)ما قائم أبوك(، )غري قائم أبوك(، فهنا اعتمد ىلع نيف أو شبهه، تقول )أقائم  أبوك؟(، )هل قائم أبوك؟(، 
 سّد مسّد اخلرب، قال:  بعده فاعل)قائم( تعربها مبتدأ، ألنها اعتمدت ىلع نيف أو شبه انليف، وما 

 َزْيٌد واََعِذٌر َخَِب *** إْن قُْلَت َزْيٌد اَعِذٌر َمِن اْعَتَذْر.  
ٌ
 ُمْبَتدأ

 َواثلَّاين *** فَاِعٌل ا
ٌ
ٌل ُمْبَتدأ َوّ

َ
َساٍر َذاِن.وَأ

َ
 ْغََن يِف أ

 َواثلَّاين )يف ساٍر( يعين )أسائر  ذان؟(، )سائر( اسم فاعل، مبتدأ ألنه اعتمد ىلع االستفهام، ) 
ٌ
ٌل ُمْبَتدأ َوّ

َ
وَأ

 ( أي سد مسد اخلرب.فَاِعٌل 

 : هنا وجه واحد؟الطالب

يّن أو مُجع، )أقائمان : وجه واحد ىلع األصح، ويصح إعرابه خربا، وخُيتلف فيما إذا اكن ثالشيخ
الزيدان؟(، )أقائمون الزيدون؟(، )أقائم الزيدان(، )أقائم الزيدون(، ألنك إذا صريته فاعال، فإن األصل 
يف الفاعل أن يكون ىلع صيغة املفرد، إذا قلت )أقائم الزيدان؟، أقائم الزيدون؟( تعني ىلع أنه فاعل 

جاز هذا وذلك، واألصوب أن يكون مبتدأ وفاعل، ىلع  سّد مسّد اخلرب، وإذا قلت )أقائمان، أقائمون(
 تفصيل يأيت إن شاء اهلل يف كتاب مطّول.

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.


